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نوروز ،تازگی و طراوت و امید به روزهایی بهتر را نوید
میدهد .احســاس شادمانی و نشــاط از فرارسیدن سال
نــو ،از دوران کودکــی در مــا ایرانیان شــکل میگیــرد و در
سراسر زندگی در ذهن و جانمان ماندگار میشود.
آدمیــان همــواره آرامش و شــادمانی را جســت و جو
میکننــد .دســتیافتن تــک تــک افــراد جامعه بــه این
مقصود مســتلزم وجــود جامعهای شــاد و فضایی آرام
و پرامیــد اســت و آرامــش اجتماعــی در پرتــو همدلــی،
همبستگی و شــکلگیری فضایی برای «شنیدن» سخن
دیگران پدیدار میشود.
فرهنــگ «مــدارا» و تحمــل شــنیدن دیدگاههــای
دیگرانــی کــه هماننــد مــا نمیاندیشــند از نشــانههای
توســعه انســانی و راهی به ســوی همبســتگی اجتماعی
و فراهــم آمــدن زمینههــای همدلــی اســت .از ایــنرو
«گفتوگــو» را پــاس بداریــم .اگــر گفت و گــو را «گفتن»
اندیشــههای خود و «شــنیدن» ایدههای دیگــران معنا
کنیــم و «مونولــوگ» و «تکگویــی» را آفت همزیســتی
با دیگــران بدانیم ،جوانههای امید بــه آیندهای پربار در
دلها شــکوفا میشــود .شــنیدن ســخن دیگــران و بهره
گرفتن از اندیشــههای برتر ،بشارتدهنده رشد و تکامل
و رســتگاری اســت* و جامعــه را بــه ســوی فردایــی بهتر
رهنمون میکند.
گفــت و گــو و مــدارا زمینهســاز آرامــش اجتماعــی
اســت و ایــن آرامــش در دلهــا زمانــی بــارور میشــود
کــه چنیــن منــش و رفتــاری در میــان بــزرگان جامعه -
سیاســتمداران ،نخبــگان و گروههــای مرجــع  -نهادینه
شــده باشــد .از اینرو بر بزرگان اجتماع اســت که چنین
منش و مرامی را پیشــه کنند ،بر تحمل خود بیفزایند ،با
دیگران مــدارا کنند ،به نیکی ســخن بگویند و حرمتها
را پاس بدارند.
رســانههای جمعــی نیز به عنــوان یکــی از گروههای
مرجــع بایــد از پیشــگامان ایــن منــش و مــروج چنیــن
فرهنگی باشند.
وجــود «اعتمــاد» در جامعــه اعم از اعتمــاد مردم و
گروههای مختلــف اجتماعی به یکدیگر و اعتماد مردم
به متولیان امور نیز از دیگر زمینههای احساس آرامش و
نشاط اجتماعی است.
پژوهشهــا در کشــورمان از کاهــش رشــد اعتمــاد
عمومــی در میان مردم حکایت میکنــد و این امر آفت
بزرگی برای همبستگی و دستیابی به نشاط و نیز مانعی
بر سر راه توسعه ملی به شمار میرود.
تریبونهای رسمی ،رســانهها و مسئوالن امور کشور،
آنــگاه کــه در منظــر عموم بــه تقبیــح و تخطئــه یکدیگر
میپردازنــد و اتهــام میپراکنند نباید ایــن نکته را از نظر
دور بدارنــد کــه اعتماد مــردم به نظــام و منافــع ملی را
نشــانه گرفتهانــد و این احســاس بیاعتمادی بــه تمام
ارکان اجتماع و در تمامی الیههای جامعه نفوذ و رسوخ
میکنــد .ســال  97را با ایــن امید آغاز میکنیم که شــور و
نشــاط و امیــد به آینــده ،زمینههــای پیشــرفت افزونتر
کشــور و چیرگــی بــر ســختیها و موانــع را فراهــم آورد و
همبستگی ملی را در پرتو تدبیر ،مدارا و اعتماد عمومی
شاهد باشیم.
* اشــاره به آیه شریفه« :فبشر عبادالذین یستمعون
القــول فیتبعون احســنه» قرآن کریم ،ســوره زمر ،آیات
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یــک ســال دیگــر را پشــت ســر گذاشــتیم و
بهــاری دیگــر از راه رســید .ســالی کــه گذشــت،
ســالی پــر از تلخــی و شــیرینی بــود و بهــاری که
تجربــه میکنیــم امید اســت ســرآغاز ســالی با
شــیرینیهای بیشــتر و تلخیهــای بــه مراتــب
کمتر باشــد .تلخیهای سال پیشین بنمایهای
بیشــتر حادثهای و یــا طبیعی داشــت همچون
ســقوط هواپیمــا ،ســوختن کشــتی ســانچی و
زلزلــه کرمانشــاه کــه اگــر پیامدهای پســا وقوع
آنها مناســبتر مدیریت میشــد در افــکار مردم
از حادثــه و قهــر طبیعــت فراتــر نمیرفــت.
برخی نیز منشــأ سیاسی و جناحی داشت مانند
اعتراضهــای بــه ظاهر معیشــتی که بــه جای
برخورد و کنترل ،تالش شــد صدای معترضان
شنیده شود.
اما شــیرینیهای ســال گذشــته بدان جهت
بیشــتر بود کــه عزمی درپی داشــت کــه متأثر از
پختگی ناشــی از ســال ها تجربه است .سال 97
سالی اســت که انقالب اســامی وارد چهلمین
ســال حیات خود میشــود .چهل ســالگی ســن
خاصی اســت .ســنی کــه انتظار مــیرود آزمون
و خطــا در آن نباشــد .ســنی بــا انتظــار پختگــی
در حــد اعــا .با پذیــرش فــرض رشــد و تکامل
انســانی برای انقالب اســامی ،میتــوان گفت
ایــن انقــاب در نــاز و نعمــت و راحتــی رشــد
نیافته که ناتوان باشــد .بلکــه از بدو تولد تاکنون
ســختیهای پرشــماری را تجربــه کــرده اســت
کــه از جنــگ و تحریمهــا میتــوان بــه عنــوان
شاخصترین آنها نام برد.
مردم هم در همه لحظات ســخت پشتیبان
انقالب خود بودهاند .شاید از سختیها گلهمند
شده باشند اما هرگز به آن پشت نکردهاند .حاال
انقالب در آستانه چهل سالگی است و انتظارها
متفاوت اســت با آنچه در بیســت و یا ســی سال
پیــش بود .کســی کــه ســختی کشــیده و آبدیده
شــده انتظارها از او بیشــتر اســت .اولین و شاید
مهمترین توقع ،کم خطا بودن و ثبات داشتن و
دور اندیش بودن است.
کسی که به چهل ســالگی رسیده باشد دیگر
باید بــا نگاهی به گذشــته خود و خــوب کاویدن
آن ،منطقــی تصمیــم بگیــرد و پیــش بــرود.
بایــد کــه زمــان حالــش را در آینــه گذشــتهاش
خوبتــر ببیند و همه داشــتهها و نداشــتههایش
را محــک زده تــا بــا اطمینــان آینــده بهتــری را
رقم زند.
فرزندانــش چشمشــان بــه تصمیمــات
اوســت و انتظار دارنــد وعده هایــش را برآورده
ببینند .اطرافیان هم از او انتظار ثبات و آرامش
و دوراندیشــی و بزرگمنشــی دارنــد .چنیــن
رفتارهایی است که میتواند هم برای فرزندان
آرامــش خاطــر بیــاورد و هم دوســتان بیشــتر و
جدیتر و پایدارتر و شرکای بزرگتر و قابل اتکاتر
بــه همــراه بیــاورد .ایــن صفــات او را هــم قابل
اعتمــاد نشــان میدهــد و هم چشــماندازهای
گســتردهتر و بهتــری پیــش راه او میگــذارد و

دسترسی به اهداف بزرگ را اطمینانبخشتر
و زودتــر ممکــن میکنــد .اینک نه فقــط مردم
ایــران ،بلکــه جهــان اینگونــه بــه ایــران نــگاه
میکنند و چنین توقعی از آن دارند.
شــاید از همــه مهمتــر نســلهای کنونــی
میباشــند کــه منتظــر تحقــق بســیاری از
وعدههایــی هســتند کــه از نســل اول انقــاب
شنیدهاند .اگر شور نســل اول انقالب برای خود
او به شعور تبدیل شــده ،برای نسلهای کنونی
یک مطالبه اســت .این انتظار طبیعی فرزندان
از پدران اســت .وعدههای داده شــده حاال باید
بــرای او محقــق شــوند و ایــن دور از دســترس
نیســت .انقــاب اســامی در چهــل ســالگی در
کمال پختگیاش باید بتوانــد عمده انتظارات
منطقی را برآورده کند.
از حســن اتفــاق ،پختگــی نظــام همزمــان
شــده اســت بــا ظهــور و بــروز گفتمــان اعتدال.
اکنون جمهوری اســامی تحت گفتمان دولت
اعتــدال و امید ،چهرهای ســنجیدهتر ،پختهتر و
مدبرانهتر یافته اســت .هرچند به نظر میرسد
همین گفتمــان اعتدالی نیــز نیازمند پرداخت
بیشــتر و پختگــی افزونتــر در ســاختار درونــی
خود اســت .طبعاً پختگــی گفتمــان اعتدال به
پختگــی بیشــتر نظــام سیاســی مســتقر منجــر
خواهد شــد .به هر رو در پنجمین ســال استقرار
دولــت اعتــدال و امیــد انتظــار این اســت که در
ســال  97دســتاوردهای ایــن پختگــی بســیار
ملمــوس تــر احســاس شــوند تــا آســودهتر بــه
استقبال سالهای بعد رفت.
چشــم نســل جوان و تمــام ایرانیــان و تمام
جهانیــان بــه دولتمــردان آبدیــده اســت کــه
چگونه مشــکالت را با درایت مــورد انتظار حل
و یکــی یکی اعتمادها را جلــب میکنند تا ایران
را کشــوری امنتر برای زندگی و نــه گریز رفیقی
مطمئــن بــرای مشــارکت بیابنــد و با آســودگی
پیشــرفت و منافــع خــود را در همراهــی بــا آن
ببینند .مرور عملکرد پنج ســال گذشته و بویژه
یکســال پیش دولت اعتدالی بشــارت میدهد
که از مرحله «عزم راسخ» گذر کرده و به مرحله
«اقدامــات عملیاتــی» بــرای تحقــق شــرایط
مطلــوب اقتصــادی و اجتماعــی و سیاســی
رسیدهایم.
در بعد داخلــی اگر تنگنظریهای جناحی
امــان دهد که دســتاوردها دیده شــود و از اندک
خودمحوریهــا در تصمیمگیریهــا کاســته
شــود ،قطعاً مطلوبها ،ملمــوس و اعتمادها
و رضایتهــا بازآفرینــی خواهــد شــد .از منظــر
بینالمللی ،موفقیتها آنچنان مشــهود است
کــه مخالفــان را مســتأصل و درمانــده و مجبور
بــه اعتــراف بــه کارآمــدی نظــام کــرده اســت.
مخلص کالم آنکه ،با مرور دســتاوردهای سال
گذشــته میتــوان امیــدوار بود کــه ســال آینده،
«سال نشاط» در تمامی عرصههای اجتماعی،
سیاســی ،اقتصــادی و فرهنگــی بــرای ایــران
باشد.
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